
NØRBYGÅRD
Alkoholbehandlingscenter og bosted

UDVIKLING & FORANDRING

KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark

– det handler om et godt liv – for alle i familien!
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Nørbygård er et center med en bred vifte af 
specialiserede tilbud målrettet mennesker, 
der er afhængige af alkohol, medicin og an-
dre stemningsændrende stoffer, samt bo-
tilbud til mennesker med særlige sociale 
problemer, herunder misbrug af rusmid-
ler, psykiske problemer, manglende trivsel 
og som ikke har eller ikke kan opholde sig 
i egen bolig.

Nørbygårds behandlingstilbud er evidens-
baseret og vi anvender anerkendte behand-
lingsmetoder, som varetages af faguddan-
net og specialtrænede medarbejdere. Vi har 
et børne- og familieperspektiv, da alkohol-
misbrug påvirker alle i familien. Derfor har 
Nørbygård også tilbud til de pårørende. 

Alle mennesker har krav på en værdig be-
handling. Det er vores udgangspunkt. Der-
for er det vores mål at møde den enkelte 
på en respektfuld og anerkendende måde. 
Vi tror, at alle, der kommer til Nørbygård, 
har ønsker og drømme om et anderledes og 
bedre liv. Vi vil lytte til den enkeltes ønsker 
og behov og vil efterfølgende udarbejde en 
individuel behandlingsplan. 

Ofte er det familien og arbejdspladsen der 
skal bidrage til, at den rusmiddelafhængige 
får en øget erkendelse af problemerne og 
selv ønsker hjælp til forandringer i form af 
behandling for afhængighed. 

Nørbygård er beliggende i naturskønne om-
givelser med Vesterhavet som nabo i fiskeri-
byen Hanstholm. En beliggenhed beboerne 
sætter stor pris på under opholdet. 

Nørbygård har 24 døgnpladser fordelt på 3 
interne boafdelinger og en ekstern boafde-
ling, samt et efterbehandlingsbotilbud. Alle 
bor på enkeltværelser og tilknyttes en boaf-
deling med 4-8 beboere.
Vi har i tilknytning til Nørbygårds smukke 
og specielle bygningskompleks en nærlig-
gende ekstern afdeling for værkstedsakti-
viteter og social træning, Molevej 17. Disse 
tilbud er en del af den vifte af tilbud, som 
Nørbygårdcentret tilbyder. 

Nørbygård er en selvejende institution til-
knyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark, 
og er landsdækkende. Nørbygård er et non-
profit foretagende. Vi har driftsoverens-
komst med Thisted kommune.

Nørbygårds medarbejderteam

Nørbygårds væsentligste ressource er et en-
gageret og kompetent tværfagligt medar-
bejderteam på i alt 20 medarbejdere. Alle 
medarbejdere med behandlingsansvar har 
en specifik misbrugsfaglig specialviden om 
behandling af personer med afhængighed 
af alkohol. Teamet består af behandlere og 
terapeuter, socialrådgivere, pædagoger og 
værkstedsmedarbejdere, som er opkvalifi-
cerede med flere relevante faglige efterud-
dannelser. Medarbejderteamet har mange 
års erfaring i misbrugsbehandling og har 
som mål, at støtte beboeren til et ædru og 
rusfrit liv.

Flere medarbejdere har en relevant efterud-
dannelse. Alle vore medarbejdere modtager 

supervision ved såvel intern som ekstern 
supervisor.

Velkommen til Nørbygård!

Nørbygårds tilbud er nærmere beskrevet i 
løsblade som enten er vedlagt, eller kan re-
kvireres fra Nørbygård. 

Ved indskrivning på Nørbygård laves der af-
tale om, at beboeren under opholdet skal 
være rusfri. Dette gælder ligeledes ved ind-
skrivningen, da Nørbygård ikke råder over 
et afrusningstilbud. Vi vil gerne være be-
hjælpelige med at henvise til afrusningstil-
bud.  

Kontakt os og få yderligere information om 
vore tilbud samt vejledning og rådgivning i 
forhold til behandling og misbrug af rusmid-
ler.

Aftale om forbesøg sker v/henvendelse til: 

 NØRBYGÅRD
 Alkoholbehandlingscenter
 og bosted 

Nørbyvej 4
7730 Hanstholm 
Tlf. 9917 2500
Fax 9917 2525
noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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Nørbygård – alkoholbehandlingscenter

Nørbygård alkoholbehandlingscenter tilby-
der behandling mod afhængighed af alko-
hol, medicin og andre stemningsændrende 
stoffer med henblik på at den enkelte kan 
få et rusfrit liv. 

Behandlingen er baseret på indlæring af til-
bagefaldsforebyggelse med udgangspunkt 
i metoder udviklet af psykolog Terence T. 
Gorski. Der arbejdes med kognitive be-
handlingsmetoder, som ifølge mange inter-
nationale undersøgelser har dokumenteret 
effekt ved behandling af rusmiddelafhæn-
gighed. 

Behandlingen foregår i form af problemlø-
sende gruppeterapi, undervisning, samt te-
rapi og samtaler i mindre grupper. Desuden 
er der sideløbende individuelle samtalefor-
løb, der tilrettelægges efter behov. 

Behandlingen støtter sig til evidensbase-
rede studier og vi anvender anerkendte be-
handlingsmetoder. Behandlingen vareta-
ges af et tværfagligt team af faguddannede 
og specialtrænede medarbejdere.

Der arbejdes udfra en individuel tilrette-
lagt behandlingsplan, som danner ramme 
for behandlingsforløbet, hvor mål og valg af 
metode tilpasses den enkeltes behov. Be-
handlingsplanen udarbejdes på baggrund 
af en personlig screening/undersøgelse af 
misbrugets omfang. Endvidere tilbydes der 
en psykologisk personlighedstest.

 
Mål med behandlingen

•  At den afhængige bliver i stand til at få en 
aktiv tilværelse uden brug af alkohol, pil-
ler og andre stemningsændrende stoffer.

•  At den afhængiges familie, børn og på-
rørende gør sig fri af misbrugets konse-
kvenser.

•  At den afhængige opkvalificerer mulighe-
derne for at kunne fungere både privat og 
på arbejdsmarkedet.

Elementer og temaer i behandlingen

•  Alkoholens virkninger og skadevirkninger
• Abstinenser og senabstinenser 
•  Erkendelse, accept og motivation for 

forandringer
•  Tilbagefaldsprocessen med fokus på 

tanker, holdninger og handlinger, der
 kan føre til tilbagefald
•  Kortlægning af højrisikosituationer og 

personlige advarselstegn
•  Udvikling af en ny måde at håndtere
 tanker, følelser og adfærd.
•  Afhængighedens betydning for familien 

og roller i familien
•  Deltagelse og inklusion i AA og/eller 

andre selvhjælpsgruppeaktiviteter
• Planlægning af efterbehandling
•  Planlægning af tilværelsen efter
 behandlingen

Sundhedsfremmende aktiviteter

I Nørbygårds behandlingsprogram indgår 
undervisning i sundhedsfremmende aktivi-
teter. Der er fokus på regelmæssig og sund 
levevis, herunder sund kost, regelmæssig 
motion og forebyggelse af stress. Usund le-
vevis påvirker hjernen og øger dermed risi-
koen for tilbagefald. 

Nørbygård tilbyder øreakupunktur efter 
NADA-modellen, som er virksom i forhold til 
abstinenser og stoftrang, fysisk og psykisk 
uro, anspændthed, irritabilitet m.m. NADA 
behandlingen betragtes som bivirknings-
fri og har en forebyggende effekt. Det er vo-
res erfaring, at akupunktur giver øget triv-
sel og reducerer forbruget af medikamentel 
behandling.

I behandlingen træner vi i mindfulness med 
henblik på at håndtere indre uro, stress og 
forebygge tilbagefald.

Behandlingens varighed

Behandlingens varighed aftales individu-
elt og søges afdækket inden behandlingen 
påbegyndes. Nørbygård tilbyder behand-
lingsforløb af 6-16 ugers varighed i primær-
behandling. Behandlingens varighed af-
hænger af hvilke konsekvenser misbruget 
har haft for den enkeltes helbred, sociale 
relationer, tilknytning til arbejdsmarkedet 
m.v.

Efterbehandling

Nørbygård tilbyder efterbehandling inden-
for de første 6 måneder efter afsluttet pri-
mærbehandling. Nørbygårds efterbehand-
lingstilbud omfatter deltagelse i månedlige 

efterbehandlingslørdage, samt tilbud om in-
dividuelle samtaler.

Hertil kommer tilbud om mødeaktiviteter i 
Nørbygårdforeningens lokalgrupper samt 
anbefaling af deltagelse i selvhjælpsgrup-
per i ædru fællesskab.

Mål med efterbehandlingen

•  At vedligeholde ædruelighed og
 forebygge tilbagefald
• At støtte håndtering af personlige
 højrisikosituationer
• At støtte et aktivt liv i personlig vækst
•  At skabe fællesskab og opbygge socialt 

netværk 

Efterbehandlingen er obligatorisk og er in-
kluderet i takstbetalingen for døgnprisen i 
primærbehandlingen.

Visitation til alkoholbehandling

Nørbygårds alkoholbehandling tilbydes 
jf. Sundhedslovens § 141. Det påhviler op-
holdskommunen at tilbyde alkoholbehand-
ling vederlagsfrit. Ved behov for et behand-
lingsforløb på Nørbygård kan dette ske efter 
en henvisning fra opholdskommunens mis-
brugscenter. 

Nørbygård tilbyder desuden intensive be-
handlingsforløb i samarbejde med private 
arbejdspladser og arbejdspladsens sund-
hedsforsikring.

Der er også mulighed for, at borgeren selv 
henvender sig med ønske om behandling på 
Nørbygård. Ved denne indskrivningsform 
påhviler det borgeren at betale udgifter til 
behandlingen. 

Ved ønske om behandling på Nørbygård til-
bydes der et forbesøg, hvor Nørbygårds be-
handlingstilbud præsenteres, og hvor der 
redegøres for behandlings ønsker og -be-
hov. 

Ønske om Nørbygårds alkoholbehandlings-
tilbud rettes til:
NØRBYGÅRD – alkoholbehandlingscenter
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
tlf. 99 1725 00 
noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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Familieperspektivet i alkoholbehandlingen

I Nørbygårds behandlingskoncept arbejdes 
der målrettet ud fra, at når en person i fami-
lien drikker for meget alkohol, påvirkes alle 
i familien af alkoholmisbruget.

Derfor inviteres nærmeste pårørende til at 
være en del af behandlingen. 

Formål med Nørbygårds tilbud til 
voksne pårørende er:

•  At hjælpe den pårørende til indsigt i egen 
situation, for bedst muligt at varetage 
egne behov 

•  At der bliver lyttet til den pårørendes
 oplevelse af situationen
•  At den pårørende finder nye handle-
 muligheder 
•  At den pårørende møder andre med
 tilsvarende oplevelser og erfaringer 

Familiekursus og pårørendegrupper

I forbindelse med et behandlingsforløb in-
viteres de nærmeste voksne pårørende 
(ægtefæller, voksne børn, forældre og sø-
skende) til at deltage i et familiekursus, der 
udbydes løbende på Nørbygård. Der under-
vises i begrebet medafhængighed og i hvor-

ledes familiemønstret påvirkes af alkohol-
misbruget. Der er fokus på rollefordeling og 
kommunikation i familien.
Der samarbejdes med familien om at skabe 
forandringer og udvikling og igen få øje på 
hinandens ressourcer. Der undervises i og 
arbejdes med konfliktløsning. 

For par tilbydes der parsamtaler i løbet af 
en primærbehandling med fokus på par-
rets måde at kommunikere og leve sammen 
på. Er der behov for yderligere samtaler kan 
dette aftales individuelt. 

Til voksne pårørende tilbydes der desuden 
deltagelse i Nørbygårds pårørende grupper. 
Pårørendegrupper  mødes på Nørbygårds 
mdl. efterbehandlingslørdage.
Her er der fokus på de pårørendes trivsel, 
medafhængighed og personlige vækst 

Tilbud til børn og unge i familier med 
alkoholmisbrug

Nørbygård har stor opmærksomhed på børn 
og unge, som vokser op i familier med alko-
holmisbrug. For børnene er forældrenes al-
koholmisbrug ofte et tabubelagt emne, som 
er forbundet med skyld og skam over, at far 
og/eller mor drikker.

Det påvirker børn at vokse op i en familie 
med alkoholmisbrug. Derfor er det vigtigt, 
at barnet og den unge får sat ord på sine op-
levelser af, hvordan det er at vokse op i en 
familie med alkoholmisbrug. 
For afhængige, der har mindreårige børn, 
kan der tilbydes afholdelse af familiemøder, 
hvor barnet får mulighed for at dele sine op-
levelser og følelser af at have en forældre, 
der har et misbrug af alkohol. 

I løbet af vores kontakt med det enkelte barn 
er det vigtigt for os generelt at skabe åben-
hed og formidle nedennævnte budskaber:

•  Det er ikke barnets skyld,
 at mor eller far drikker
•  Det er tilladt barnet at tale
 om alkoholmisbruget
• Barnet kan ikke helbrede mor eller far
• Mor eller far kan få det godt igen
• Barnet kan selv have brug for hjælp
• Barnet har ret til at have det godt

Har barnet særlige behov, kan Nørbygård 
tilbyde at lave individuelle aftaler om sam-
taler med barnet i samarbejde med foræl-
drene og barnets opholdskommune. Denne 
ydelse er ikke inkluderet i takstbetalingen, 
hvorfor bevillig fra barnets opholdskom-
mune er nødvendig. 

side 4

K
on

g 
G

ul
er

od
.d

k

NØRBYGÅRD



Nørbygård – alkoholbehandlingscenter

Nørbygårds specialiserede
tilbagefaldsbehandling
 
Nørbygård alkoholbehandlingscenter ar-
bejder med udgangspunkt i GORSKI – 
CENAPS modellens Tilbagefaldsforebyg-
gende terapi i vort specialiserede tilbage-
faldsbehandlingstilbud. Tilbagefaldsbe-
handlingen er specifikt målrettet personer, 
der tidligere har gennemført et primært 
behandlingstilbud i form af døgnbehand-
ling eller ambulant tilbud. 

Målgruppe

Målgruppen er personer, der tidligere har 
gennemført et primært behandlingsforløb, 
uanset hvor, og som oplever problemer, der 
medfører tilbagefald til brug af rusmidler. 

Nørbygårds tilgang til målgruppen

Med udgangspunkt i den nyeste viden på 
området og flere års erfaring med behand-
ling af denne målgruppe, har vi på Nørby-
gård følgende tilgang til behandlingen.

Behandlingen er individuel med undervis-
ning / opsamling i gruppe og følger to spor: 

• Behandlingen 
• Socialfaglige problemstillinger. 

Ved indskrivningen tilknyttes borgeren en 
primær behandler. 

Behandlingen indledes med en grundig 
screening, vurdering og behandlingsplan-
lægning. Behandlingen har dobbelt fokus 
på misbrug og specifikke psykiske problem-

stillinger. Der tilbydes derfor en psykologisk 
personlighedstest, med henblik på afdæk-
ning af personlighedstræk. Sådanne per-
sonlighedstræk, der forekommer i tillæg til 
afhængigheden, har tendens til at øge fore-
komsten af tilbagefald, idet disse problemer 
ofte legitimerer tilbagefald.

Den socialfaglige del indledes med en so-
cialfaglig plan. Planen omfatter bolig, øko-
nomi, arbejdsmarkedstilknytning og andre 
relevante socialfaglige problemstillinger, 
herunder akutte problemstillinger. Vi har er-
faring for at akutte socialfaglige problem-
stillinger, kan blokere for engagement, 
fremskridt og behandlingsresultat.

Tilbagefaldsforebyggende terapi

Tilbagefaldsforebyggende terapi er en kog-
nitivt funderet psykoterapeutisk proces, 
med fokus på at identificere og håndtere 
grundlæggende personligheds- og livsstils-
problemer, der får personen til at sætte sig i 
højrisikosituationer. Herefter indlæres hvor-
dan personen kan identificere og ændre 
grundlæggende mønstre af overbevisninger 
og ubevidste livsregler, der skaber og opret-
holder en uhensigtsmæssig personlighed 
og livsstil. 

Arbejdet udføres i et struktureret behand-
lingsforløb med daglige sessioner og øvel-
ser, hvor identifikation, kortlægning og 
håndtering af advarselstegn på tilbagefald, 
er det centrale omdrejningspunkt.

Arbejdet afsluttes med en tilbagefaldsfore-
byggende helbredelsesplan og udarbej-
delse af huskekort med de vigtigste advar-
selstegn og håndteringen af samme.

Visitation

Visitation til dette tilbud sker ved henven-
delse til Nørbygård. Kommunal bevilling 
skal ske jf. Sundhedslovens § 141 (alkohol-
behandling). Vi anbefaler en forløbslængde 
på 12 – 16 uger. 

Nørbygård tilbyder desuden intensive be-
handlingsforløb i samarbejde med private 
arbejdspladser og arbejdspladsens sund-
hedsforsikring.

Der er også mulighed for, at borgeren selv 
henvender sig med ønske om behandling på 
Nørbygård. Ved denne indskrivningsform 
påhviler det borgeren at betale udgifter til 
behandlingen.

Ved ønske om behandling på Nørbygård af-
tales der som hovedregel et forbesøg, hvor 
Nørbygårds behandlingstilbud præsente-
res, og hvor der redegøres for behandlings-
ønsker og -behov.

Få flere oplysninger

Yderligere information kan ses på Nørby-
gårds hjemmeside og tilbudsportalen.

www.noerbygaardcentret.dk
www.tilbudsportalen.dk

Eller ved henvendelse til:

NØRBYGÅRD – alkoholbehandlingscenter
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 99 17 25 00 
noerbygaard@thisted.dk
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Nørbygårds bosted

NØRBYGÅRD
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Nørbygårds bosted er tilbud om midlerti-
dig ophold, omsorg og støtte, for menne-
sker med særlige sociale problemer, som 
ikke har eller ikke kan opholde sig i egen 
bolig. Målgruppen er også kendetegnet ved 
at have misbrugsproblemer, psykiske pro-
blemer, mistrivsel og massive sociale pro-
blemer. 

Ved ophold i Nørbygårds bosted arbejdes 
der med en helhedsorienteret social afkla-
ring og der udarbejdes en individuel op-
holdsplan. Der arbejdes med motivation til 
at lave forandringer, som kan forbedre ens 
levevilkår, herunder fokus på fremtidig bo-
lig behov.  

Under opholdet vil beboerne have tilknyt-
tet en kontaktperson, som yder samtaler, 
støtte og omsorg med udgangspunkt i per-
sonlige problemstillinger. Der vil ligeledes 
være mulighed for at få socialrådgiver bi-
stand. Nørbygårds sygeplejerske yder, un-
der, opholdet sundhedsfaglig bistand.

Mål med botilbuddet

At støtte den enkelte beboer i en afklarings-
proces og danne ramme for at træffe person-
lige valg med henblik på at nå sine person-
lige mål for den nærmeste fremtid, herunder 
at opnå den størst mulige grad af: 

•  Selvforsørgelse, samt overblik over
 egen økonomi
• Funktion på arbejdsmarkedet
• Funktion i egen bolig
• Funktion socialt/familiemæssigt
•  Sociale tilhørsforhold, personlig trivsel 

og hjælp til struktur i hverdagen
•   Håndtering af eventuelt misbrug/
 afhængighed
• Inklusion
• Samarbejde med hjemkommunen
 om iværksættelse af handleplan

Bostøtte

Beboerne står for egen forplejning og de 
almindelige daglige opgaver, som rengø-
ring, madlavning og indkøb. Personalet yder 
støtte til disse aktiviteter, herunder udar-
bejdelse af sunde kostplaner og madlav-
ning, personlig hygiejne, personlig struktur 
på hverdagen og til et godt samspil og fæl-
lesskab med de andre i boenheden. 

Indhold i hverdagen

Beboerne vil under ophold i bostedet få 
hjælp og støtte til:
• At udarbejde en opholdsplan 
• En lægelig og medicinsk afklaring 
•  At have en hverdag uden
 misbrug af rusmidler 
•  At træne opgaver omkring
 almindelig dagligdags levevis
•  At deltage i sundhedsfremmende aktiviteter 
•  At deltage i aktiviteter, der
 målretter sig arbejdsmarkedet
•  At udarbejde en personlig
 handleplan efter opholdet
• Drivkraft i eget liv

Sundhedsfremmende aktiviteter

Der vil under opholdet være fokus på re-
gelmæssig og sund levevis, herunder sund 
kost, forebyggelse af stress og regelmæssig 
motion. Nørbygård har eget motionsrum, 
der er tilbud om svømning og der er mulig-
hed for cykle- og gåture i naturskønne omgi-
velser. I undervisningsdelen bliver der taget 
udgangspunkt i misbrugsrelaterede emner 
som afhængighed, konfliktløsning og kon-
sekvenser af misbrug såvel fysisk, psykisk 
og socialt. 

Nørbygård tilbyder øreakupunktur efter 
NADA-modellen, som er virksom i forhold 
til abstinenser og stoftrang, fysisk og psy-
kisk uro, anspændthed, søvnproblemer, irri-
tabilitet m.m. NADA behandlingen betragtes 
som bivirkningsfri og har en forebyggende 
effekt. Det er vores erfaring, at akupunktur 
giver øget trivsel og reducerer forbruget af 
medicinsk behandling.

Arbejdsmarkedet

Under opholdet vil der ske en afklaring af 
muligheden for at vende tilbage til arbejds-
markedet. Der vil i samarbejde med op-
holdskommunens Jobcenter blive udar-
bejdet en handleplan med henblik på at få 
fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Nørbygårds værksteds- og træningstilbud 
er beliggende på Molevej 17 i Hanstholm. 
Værkstedsgruppen leverer forskellige ser-
vicetilbud indenfor køkken/rengøring og 
grønne områder. Herudover tilbydes akti-
viteter indenfor træ og metal samt kreativ 
værksted.  Værkstedsaktiviteterne foregår 

i mindre og overskuelige arbejdsfællesska-
ber, hvor der er fokus på den enkeltes res-
sourcer. Værkstedsaktiviteterne er med til 
at give den enkelte en aktiv og meningsfyldt 
hverdag på Nørbygård.

Økonomi

Nørbygårds bosted har driftsoverenskomst 
med Thisted kommune og drives i.h.t. Ser-
vicelovens § 110. Beboerens opholdskom-
mune betaler en takst pr. døgn for udgifter 
ved ophold i bostedet. Efterfølgende ydes 
der 50% statsrefusion af udgifterne. 

Der er brugerbetaling for kost. Såfremt man 
er boligløs vil borgeren blive opkrævet be-
taling for logi af hjemkommunen. Bruger-
betalingen betales almindeligvis ud af egen 
indkomst, fx. sygedagpenge eller kontant-
hjælp.

Visitation

Borgeren kan henvende sig direkte til os el-
ler ved henvisning fra offentlige myndighe-
der eller andre lokale samarbejdspartnere. 
Før indskrivning på Nørbygård er der mulig-
hed for at komme på et forbesøg, hvorefter 
den egentlige visitation foretages. 

Nørbygård er et rusfrit hus og ophold i Nør-
bygårds bosted sker i rusfrie rammer, hvor-
for beboeren ved indskrivning vil blive bedt 
om at indgå aftaler omkring fravalg af bru-
gen af alkohol, hash og andre stemningsæn-
drende stoffer under opholdet. Nørbygård 
yder gerne rådgivning omkring afrusning.

Det forventes, at beboeren under opholdet 
følger egen læges anvisninger i forhold til 
brug af medicin og evt. nedtrapningsplan. 

Få flere oplysninger

Ønske om optagelse i Nørbygårds bosted og 
aftale om forbesøg sker ved henvendelse til:

NØRBYGÅRD – bosted
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
tlf. 9917 2500
noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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Efter ophold i Nørbygårds bosted

Samarbejde med
opholdskommunen
Under ophold i Nørbygård bosted afvikles 
der jævnligt møder med sagsbehandlere fra 
opholdskommunen. Der følges op på sta-
tus og lægges planer for de fremtidige til-
tag, f.eks. kan der lægges planer for støtte 
til beboeren efter udskrivning. 

Når det skønnes, at der er behov for ved-
varende støtte i egen bolig, kan der i sam-
arbejde med beboerens opholdskommune 
laves ansøgning om støtte- og kontaktper-
soner, jf. Servicelovens § 85. 

Nørbygårdforeningen

Nørbygårdforeningen er et netværk af ædru 
alkoholikere og deres familier. Af væsentlige 
aktiviteter skal nævnes selvhjælpsgrupper/
lokalgrupper, weekendture og familielejre. 

Nørbygårds medarbejdere er bindeled mel-
lem Nørbygård og Nørbygårdforeningen.

Nørbygårdforeningen har i samarbejde med 
Røde Kors, Hanstholm afdelingen, Gen-
brugsbutikken Molevej 28, som økonomisk 
støtter Nørbygårdforeningens aktiviteter. 
Nørbygårdforeningens øvrige indtægter er 
brugerbetaling, tilskud fra kommuner, pul-
jer og fonde. 

Nørbygårdforeningen laver
aktiviteter, som bidrager til:

• At fastholde et ædru liv 
• At øge livskvaliteten
•  At skabe fællesskab og opbygge
 socialt netværk
• At forebygge nye institutionsophold

Nørbygårdforeningen har lokalgrupper i 
Aalborg, Holstebro, Herning, Viborg og Ny-

købing. Her mødes tidligere beboere og de-
res pårørende 1 til 2 gange månedligt i et 
rusfrit fællesskab for at opbygge et socialt 
netværk.

Få flere oplysninger

Yderligere information om Nørbygårdfor-
eningen kan ses på Nørbygårds hjemme-
side: www.noerbygaardcentret.dk

Eller ved henvendelse til:

NØRBYGÅRD – bosted
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 99 17 25 00 
noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk
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Information om Nørbygård

 Navn: Nørbygård
 Adresse: Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm
 Tlf.: 99 17 25 00
 Fax: 99 17 25 25
 Mail: noerbygaard@thisted.dk
 Website: www.noerbygaardcentret.dk
 Leder: Centerleder Lene Drejer
 Personaleteamet:  23 medarbejdere (terapeuter/behandlere, socialrådgivere, pædagoger, social- og sundheds-
  assistenter, værkstedspersonale og administrativt personale)
 Psykologisk konsulent: Cand. pæd. psyk. Kirsten Diechmann
 Eksterne supervisorer: Certificeret specialist i tilbagefaldsforebyggelse Steffen Pedersen, Cenaps Danmark
  Cand. psyk. Ditte Kaagaard
  Cand. pæd. psyk. Kirsten Diechmann
 Trænings- og værkstedstilbud: Molevej 17, 7730 Hanstholm.
 Behandlingsbotilbud: Molevej 32, 7730 Hanstholm
 Driftsform: Selvejende institution – tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark
 Driftsaftale: Thisted kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted
 Nørbygårdforeningen: Netværksskabende forening for ædru alkoholikere og deres familier, ca. 250 medlemmer

 Alkoholbehandling:  Sundhedslovens § 141.
  Inkl. efterbehandling og tilbud til pårørende
 Takst pr. døgn: Kr. 1.891,- pr. døgn
 Takst for dagbehandling: Kr. 945,50 pr. dag
  Ved afbrydelse af behandlingen, faktureres ugen ud, dog max. 5 døgn

 Botilbud – midlertidigt: Servicelovens § 110

 Takst pr. døgn: Kr. 1.713,- pr. døgn – heraf ydes 50% i statsrefusion
 Brugerbetaling for kost: Kr. 77,- pr. døgn.
 Brugerbetaling for logi: Kr. 87,- pr. døgn. Vejledende takst, såfremt beboeren ikke har andre boligudgifter
  Betaling for logi sker til handlekommunen efter en individuel vurdering

– alkoholbehandlingscenter og bosted, Hanstholm

Takster for Nørbygårds serviceydelser i 2019: 
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Nørbygård – alkoholbehandlingscenter og bosted

NØRBYGÅRD

Alkoholbehandling – jf. SUL § 141

12 døgnpladser + efterbehandling og tilbud til pårørende

Målgruppe:
•  Personer, som er afhængige af alkohol, 

hash, afhængighedsskabende medicin 
og andre stemningsændrende stoffer

•  Primærbehandlingsforløb til personer, 
som ikke tidligere har været i behandling

•  Specialiseret tilbagefaldsbehandling til 
personer, som tidligere har været i be-
handling, haft ædru periode og efterføl-
gende tilbagefald

Mål:
•  At den afhængige bliver i stand til at få 

en aktiv tilværelse uden brug af alkohol, 
hash, afhængighedsskabende medicin 
og andre stemningsændrende stoffer

•  At den afhængige opkvalificere mulighe-
derne for at kunne fungere både privat 
og på arbejdsmarkedet

•  At den afhængiges familie, børn og på-
rørende gør sig fri af misbrugets konse-
kvenser

Metode:
•  Kognitive behandlingsmetoder om tilba-

gefaldsforebyggelse med udgangspunkt 
i Terence T. Gorski

•  Individuelle behandlingsplaner – på bag-
grund af screeninger om misbrugsom-
fang og konsekvenser.

•  Kognitivmiljøterapi indgår som en del af 
behandlingen

•  Problemløsende gruppeterapi og tilbage-
faldsforebyggende terapi

Indhold:
•  Støtte til en aktiv hverdag uden brug af 

alkohol/andre stemningsændrende stof-
fer

• Gruppeforløb – generel 
• Individuel forløb – specifik 
• Undervisning og workshops
•  KRAM-screeninger – sundhedsfremme
• Motion
•  Støtte til socialt faglige problemstillinger
•  Familieperspektiv, pårørende/børn
• Familiekurser
•  Støtte til genetablering på arbejdsmarke-

det
•  Efterbeh. 26 uger – udslusningsaftale

Botilbud – midlertidigt jf. SEL § 110

14 døgnpladser

Målgruppe:
Personer med særlige sociale problemer, 
som ikke har eller ikke kan ophold sig i 
egen bolig. Målgruppen er også kendeteg-
nende ved at have misbrugsproblemer, fy-
sisk og psykiske problemer, mistrivsel og 
massive sociale problemer.

Mål:
•  Støtte den enkelte beboer i en udred-

nings- og afklaringsproces  
•  Helbredsmæssig stabilisering – fysisk, 

psykisk og social
•  Håndtering af misbrugs- og psykiske pro-

blemer
• Støtte til afklaring af sociale problemer
• Støtte til øget trivsel i egen bolig

Metode:
•  Omsorg og motivation med udgangs-

punkt i Per Revstedts teorier
• Kognitive metoder
•  Ressourcefokuseret og anerkendende 

pædagogik
• Individuelle opholdsplaner

Indhold:
• Omsorg og støtte 
• Undervisning – samtaler
• Social afklaring – opholdsplan
• Motivation til forandring
• Støtte til et godt liv
• Aktiverende støtte
• Sundhedsfremme - motion
• Botræning – for øget trivsel i egen bolig
•  Udarbejdelse af handleplan efter ophold
•  Fokus på beskæftigelse, med ressource 

vurdering

Ledelse og administration, visitation og lægefaglig bistand
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